
Důvodová zpráva

Důvodem k předložení tohoto materiálu je informování RM o proběhnuvším jednání 
k záměru zřízení železniční zastávky v Přerově-Předmostí a rozhodnutí o dalším směřování 
tohoto záměru zastupitelstvem města při nových vstupních informacích pro rozhodování.

Výsledky jednání 28.6.2016

Na jednání svolané Ing. Tomášem Čočkem, PhD., 1. náměstkem ministra dopravy a státním 
tajemníkem byl jako zástupce města Přerova přítomen pověřený radní Ing. arch. Jan Horký a 
dále ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Ing. Luděk Sosna, Ph.D. a Ing. Mojmír 
Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽDC. Předmětem jednání byla především diskuze 
nad technickými připomínkami ke zpracovávané přípravné dokumentaci stavby 
„Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. Tato dokumentace byla zpracována ve dvou variantách, 
jejichž výsledné hodnocení je následující:

Varianta 1 - se zastávkou
EIRR (vnitřní výnosové procento): 6,07%
náklady: 2 785 142 tis. Kč

Varianta 2 - bez zastávky
EIRR (vnitřní výnosové procento): 6,53%
náklady: 2 692 127 tis. Kč

MD požaduje pro realizaci záměrů minimálně hodnotu 5,5% EIRR

Pozn.: Byla zpracována také pomocná varianta „pouze zastávka“, která je však technicky nereálná 
a sloužila jen jako podklad pro další výpočty. Součástí všech variant je bezpečné převedení cyklistů 
pod tratí, ať už po stezce pod novým širším mostem (V1), nebo samostatným tunelem (V2).

Zastupitelé Ing. arch. Jan Horký a Ing. Tomáš Tužín zpracovali souhrn celkem 7 základních 
připomínek k uváděné přípravné dokumentaci, namátkově nepřiměřenost předpokládané ceny 
projektové dokumentace (až 31% nákladů stavby), nedodržení metodiky hodnocení 
efektivnosti investic v železniční infrastruktuře (požadované zadavatelem), nezohlednění 
některých pozitivních externalit této stavby a hodnocení nové konstrukce mostu 
u železničního podjezdu v Předmostí jako pouze vyvolané investice.
Tyto a další připomínky byly na jednání v uvedeném okruhu osob rozebrány a bylo 
přislíbeno, že dokumentace vč. ekonomického hodnocení bude upravena o korigované 
body nebo dodatečně jednoznačně objasněna a vyjádření bude zpracovatelům 
připomínek oficiálně zasláno.
Zároveň si zástupci MD zajistí aktuální stanovisko KIDSOKu (Koordinátor Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje) k tomu, zdali tam kraj bude v případě existence 
zastávky bude objednávat vlakové spoje os. vlaků. Navrhovatel předpokládá na základě 
předběžného projednání kladnou odpověď.

V rámci diskuze byla také otevřena otázka spolupráce města Přerova na této významné 
železniční stavbě. Cílem je úspěšné čerpání evropských zdrojů, které by měly pokrýt většinu 
nákladů z předpokládané 2,7 mld. investice, přičemž příslušná výzva má být vyhlášena 
v závěru tohoto roku. Bylo potvrzeno, že čas je velmi významným faktorem této investice, 
nikoli tlak města Přerova na zřízení této zastávky či jiné dopravní stavby. Byla také otevřena 
možnost její výstavby při finančním spolupodílu města, jako se děje i u jiných státních 
investic ve městě Přerově. Ing. Sosna sdělil, že v případě spolufinancování města je možné
zastávku realizovat. Jako výši spolufinancování odhadnul podíl „okolo 30%“, který by 
byl zřejmě předmětem dalších jednání.



Zástupce SŽDC dále výslovně uvedl, že pokud SŽDC slíbilo protihlukovou stěnu, více 
mimoúrovňových křížení v Dluhonicích i prodloužení podchodu, pak už z tohoto příslibu 
neustoupí.
Zástupce MD i SŽDC by také přivítali spolupráci města Přerova ve formě veřejnoprávních 
smluv, ačkoli stavbu samu bude povolovat Drážní úřad. Jejich zkušenosti z jiných měst 
s takovou formou spolupráce jsou prý velmi dobré.

Závěrem jednání bylo přislíbeno předložení materiálu na srpnové zastupitelstvo města 
Přerova, které rozhodne o dalším postoji města k záležitosti železniční zastávky v Přerově-
Předmostí.

Příležitost železniční zastávky

Přepravní prognóza zastávky uvádí, že přímá dostupnost zastávky pěší dopravou je pro část 
Předmostí a Velká Dlážka s přímou dosažitelností 10 000 obyvatel města Přerova. Pravidelné 
a kvalitní spojení linkami MHD k zastávce Přerov-Předmostí je z částí Vinary, Popovice, 
Lýsky – to je 1176 obyvatel. Zbývající městské části (Čekyně, Žeravice, Penčice, celkem 
1555 obyvatel) mají dostupnost zajištěnu linkami příměstské autobusové dopravy. Přepravní 
prognóza uvádí, že celkem je potencionál zastávky pro vyjíždějící z Přerova přibližně
1100 osob denně (platí pro oba směry), pro dojíždějící pak zhruba 350 osob denně (pro 
oba směry). Dále je vyčíslen potencionál vnitroměstské přepravy mezi zastávkou 
Předmostí a nádražím Přerov přibližně 100 osob denně (platí pro oba směry). Železniční 
doprava oproti autobusové bude rychlejší přibližně o 7 až 11 minut.
Závěr přepravní prognózy redukuje potenciál počtu cestujících na 30-40%, tedy 500 až 
660 osob denně. To představuje zhruba 5-7 plně obsazených autobusů MHD.
Je třeba zmínit, že do přepravní prognózy nebyla zahrnuta (snad brzká) existence 
zábavně-vzdělávacího parku Mamutov.
Díky jevu dopravní indukce by byla však pravděpodobně vytíženost zastávky vyšší, tedy, 
že její existence využijí i lidé, kteří by jinak vůbec nevyjeli. Dopravní indukce je jev 
v dopravě, kdy nabídka nové kapacity spojení (například zprovoznění nové dálnice, sítě 
cyklostezek, pěší zóny, autobusové nebo železniční linky, mostu atd.) vyvolá nárůst poptávky 
po ní. Provoz, který se na nové komunikaci či lince objeví, je nejen doprava přesměrovaná, 
která na tuto novou trasu přechází z jiné trasy, jiného druhu dopravy nebo jiné denní doby, ale 
také doprava indukovaná (vyvolaná), která se dříve neuskutečňovala vůbec (například pro 
příliš dlouhou cestovní dobu) a byla vyvolána vylepšenými podmínkami pro tento druh 
dopravy. Dopravní indukce se týká všech druhů dopravy.
Je nutné uvést, že vzhledem k technické komplikovanosti, prostorovým možnostem místa 
a výškové konfiguraci je nyní zastávka navrhována pouze u traťových kolejí Přerov-Hranice.

Příležitost vybudovat železniční zastávku je díky technickým vazbám pouze nyní. Pokud 
by byla vůle zastávku vybudovat např. až po vzniku průmyslové zóny za 4 roky, bude to 
pravděpodobně znamenat znehodnocení velké části investice rekonstrukce železničního uzlu 
a náklady ve výši několika stovek milionů korun. Většinu nákladů bude tvořit cena za výluky 
v dopravě. Průměrná doba ekonomické životnosti této stavby vychází dle ekonomického 
hodnocení na 30,55 let. Minimálně v této době se tedy nedá předpokládat žádná významnější 
investice do železničního uzlu, pravděpodobně to bude ale doba významně delší, s ohledem 
na jinou konfiguraci tratí v České republice. Očekává se výstavba dálkových 
vysokorychlostních tratí jdoucí zcela mimo město Přerov.



Předpokládané náklady na zastávku, odhad podílu města

Studie proveditelnosti uvádí náklady na zastávku (v technicky nereálné variantě „pouze 
zastávka“) takto:

Struktura nákladů v CÚ 2019
Popis v tis. Kč
Přípravná a projektová dokumentace 24 043,47
Zábory a nákupy pozemků 1 963,12
Stavby a konstrukce 76 446,46
Stroje a zařízení 0,00
Technická asistence, propagace 1 280,00
Technický dozor 3 015,28
CIN bez rezervy ve stálých cenách 106 748,33
Rezerva 7 551,79
CIN vč. rezervy ve stálých cenách 114 300,12
DPH (21%) 24 003,03
Celkem s DPH 138 303,15
Zdroj: přípravná dokumentace, ekonomické hodnocení, varianta „výstavby zastávky Přerov-
Předmostí“

Zpracovatel materiálu si dovoluje upozornit na výši podílu ceny projektové dokumentace 
stavby ku celkovým nákladům, což bylo také předmětem jedné z připomínek. Samotná cena 
stavby a konstrukcí zastávky je 76,5 mil. Kč, s DPH 21% pak 92,5 mil. Kč. Na jednání 
popisovaném výše nebyly blíže diskutovány podmínky případného spolufinancování.
Při předběžném vyčíslení je 30% z ceny samotné stavby 22,95 mil. Kč bez DPH, vč. DPH 
pak 27,75 mil. Kč.

Pro zvažování efektivnosti a účelnosti této investice je třeba vzít v potaz nejen frekvenci 
občanů města, kteří by mohli tuto zastávku dennodenně využívat, ale také vztah jiných 
připravovaných investic k počtu občanů ovlivněných touto investicí. Jako příklad může 
posloužit rekonstrukce hotelu Strojař za 80-100 mil. Kč, či stavba parkovací věže pro kola za 
10 mil. Kč s kapacitou max. 116 kol denně.

V rámci specifického cíle 1.2 zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Integrovaného 
regionálního operačního programu je podporována také výstavba přestupních terminálů. 
Obdobně je tomu ve strategii ITI v rámci opatření 3.1.4 výstavba a modernizace přestupních 
terminálů veřejné dopravy. Předpokládaný podíl evropských dotací je až do výše 85%.

Ukotvení železniční zastávky v dokumentech města

V současné době jsou platná tato dvě usnesení Zastupitelstva města Přerova, která se týkají 
železniční zastávky v Přerov-Předmostí:
 40/2/8/2014 ze dne 29.12.2014, kdy ZM zrušilo své předchozí usnesení č. 

808/15/5/2013 z 18. jednání ZM Přerova ze dne 17.6.2013 a zároveň schválilo podporu 
záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a pokračování 
záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická

 146/6/6/2015 ze dne 11.5.2015, kdy ZM schválilo mezi celkovými dopravními 
prioritami mj. železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová – Přerov – Bohumín 
včetně cyklopodjezdu a schválilo mezi dopravními prioritami města Přerova pro 



strategii ITI či krajské investice mj. také přestupní terminály u železničních zastávek 
včetně cyklopodjezdu.

Záměr přestupního uzlu v Předmostí je zároveň zanesen v tzv. indikativních projektech 
strategie ITI Olomoucké aglomerace.

Železniční zastávka v Předmostí je zanesena i ve Strategickém plánu územního 
a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014–2020, a to jednak 
v příležitostech rozvoje města, jednak v zásobníku podnětů v prioritní kapitole 2.1 Rozvoj 
dopravní infrastruktury. Nutno zmínit, že strategický záměr nové železniční zastávky se 
nacházel i v předcházejícím strategickém plánu pro roky 2007-2013 jako „Zřízení nové 
vlakové zastávky na dluhonské spojce.“

Stručný vývoj záměru železniční zastávky v Předmostí

16.4.2012 - ZM Přerova schválilo řešit záměr nových železničních zastávek a cyklopodjezdu 
pod tratí v pracovní skupině
2013 - 10/2014 - zpracovává se studie proveditelnosti
17.6.2013 - ZM Přerova ruší podporu zastávkám
29.12.2014 - ZM Přerova ruší své dřívější usnesení a znova zastávky podporuje
rok 2015 - Je zpracována přípravná dokumentace ke stavbě rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba 
ve variantách se zastávkou a bez zastávky
23.2.2016 - centrální komise MD vybírá variantu bez zastávky
7.4.2016 - Přerov žádá MD o zapracování zastávky
květen 2016 - vznikají připomínky k přípravné dokumentaci, na jejich základě je navrhovatel 
přizván k jednání o připomínkách na den 28.6.2016
16.6.2016 - Rada města Přerova po projednání rozhodla nepokračovat v jednání s příslušnými 
orgány ve věci železniční zastávky v Předmostí.
28.6.2016 – Jednání Ing. arch. Jana Horkého s 1. náměstkem ministra dopravy, ředitelem 
odboru strategie MD a náměstkem gen. ředitele SŽDC

Usnesení RM 1794/49/10/2016 ze dne 14.7.2016
1. se neusnesla ve věci vzít na vědomí informace o vývoji záměru zbudování železniční 
zastávky Přerov-Předmostí
2. se neusnesla ve věci zrušit své usnesení č. 1692/47/11/2016 ze dne 16.6.2016, kterým se 
rozhodla nepokračovat v jednání s příslušnými orgány ve věci železniční zastávky.
3. se neusnesla ve věci podat návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování výstavby železniční zastávky Přerov-Předmostí nejvýše do výše 30% 
celkových investičních nákladů, předběžně ve výši 23 mil. Kč bez. DPH.

Vyjádření Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu
Bude sděleno na zasedání ZM, termín zasedání VPRID je 15.8.2016.

Vyjádření Místního výboru Předmostí
Bude sděleno na zasedání ZM, termín zasedání místního výboru je 16.8.2016.

Přílohy

Připomínky k přípravné dokumentaci
Celková situace stavby
Situace objektu železniční zastávky Přerov-Předmostí



Výkres půdorysu a pohledu na zastávku a mostní objekt železničního nadjezdu


